Rotondes Merenwijk, inrichtingsvarianten voor het groen
Variant: Vaste Planten
Deze variant lijkt op de bestaande vaste plantenborders van de IJsselmeerlaan. Door het
vak ligt een slingerende band van groenblijvende planten. Langs randen en op hoekpunten
staan lage planten. Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Op het middeneiland staan
meerstammige hoge struiken boven de vaste planten op de bodem.

Deze variant bestaat uit de volgende punten
•
•
•
•
•

Grote vlekken met één soort bloeiende plant.
Groene banden tussen de kleurvlakken door.
Lage planten op plekken waar het zicht belangrijk is.
Op het middeneiland drie groepen vaste planten met in het midden meerstammige struiken.
Nieuwe bomen, aansluitend bij de bestaande boomsoorten: Bij de IJsselmeerlaan
is dit berk en bij de Gooimeerlaan zomereik en es.

Het verhaal achter deze variant
De stedenbouwkundige opbouw van de Merenwijk noemen we een ‘Bloemkoolstructuur’. Meerdere kleine buurtjes vormen samen de woonwijk. Ieder buurtje kan
daarbij een eigen bouwstijl, of woningtype hebben. De verschillende buurtjes zijn met
elkaar verbonden door een rondweg.
De gekleurde plantvlakken en de groene banden daartussen symboliseren de
structuur van de Merenwijk. De groene banden geven de wegen weer en de
gekleurde vlakken de buurtjes. Het verschil in hoogte van de beplanting geeft de
variatie in hoogtes van gebouwen aan.
Doorsnede van het principe: kleurvlakken met groene tussenstukken, af en toe een boom en op het
verhoogde middeneiland meerstammige struiken.

Verbeelding van het ontwerpprincipe op de rotonde van de IJsselmeerlaan.

Belangrijk om te weten voordat u kiest voor deze variant
• Kiezen voor een variant betekent dat dit voor beide rotondes gaat gelden. Na aanleg zijn er dus óf twee rotondes ingericht
met de variant ‘Natuurlijk’, óf twee rotondes met de variant ‘Vaste planten’.
• De rotondes zijn van elkaar te onderscheiden door verschillen in de kleuren van de vaste planten en een andere soort
meerstammige struik.
• De tekening laat het ontwerpprincipe zien op de rotonde IJsselmeerlaan. De definitieve beplanting werken we uit na het
kiezen van een principe. De gebruikte kleuren in deze schets zijn dus indicatief.

